Мцcа мaіа, въ к7а-й дeнь.
* * *
Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны,
чудотв0рицы дечaнскіz: въ мjрэ бhвшіz
цRцы б0лгарскіz ѓнны [нeды], дщeри
с™aгw милути1на и3 сестры2 с™aгw стефaна
дечaнскагw, крaлей сeрбскихъ.

МЕСЕЦА МАЈА, У 21. ДАН.
* * *
(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ ЈЕЛЕНЕ,
ЧУДОТВОРКЕ ДЕЧАНСКЕ; У СВЕТУ БИВШЕ
ЦАРИЦЕ БУГАРСКЕ АНЕ [НЕДЕ], КЋЕРИ СВЕТОГ
МИЛУТИНА И СЕСТРЕ СВЕТОГ СТЕФАНА
ДЕЧАНСКОГ – КРАЉЕВА СРБСКИХ.

Мцcа мaіа, въ к7а-й дeнь.
Пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы
дечaнскіz: въ мjрэ бhвшіz цRцы б0лгарскіz ѓнны
[нeды], дщeри с™aгw милути1на и3 сестры2 с™aгw
стефaна дечaнскагw, крaлей сeрбскихъ.
На вели1цэй вечeрни.
На ГDи, воз€вaхъ: стіхи6ры, глaсъ є7.

М

Поd: Прпdбне џ§е:

™и є3лeно, достослaвнаz, * хrтA, женихA души2 твоеS, всёмъ
сeрдцемъ возжделёвши, * вс‰ тлBннаz и3 д0лу влек{щаz

тщaтельнw њстaвила є3си2, * и3 стезeю ќзкою томY послёдовала є3си2: *
и3зo
8 би1ліе цrкое нищет0ю и4ноческою и3змэни1ла є3си2, * врeмєннаz же
наслаждє1ніz во вBкъ пребывaющымъ: * воздержaніемъ нбcную лёствицу
восходи1ла є3си2, * и3 вшeствіz съ мyдрыми дв7ами въ черт0гъ пренбcный
спод0биласz є3си2: * съ ни1миже, и3 нaмъ не закоснёти, моли1сz, * q!
бGоуневёщеннаz.

М

™и є3лeно, всехвaльнаz, * непрестaнными тHки слeзъ твои1хъ
плaмень страстeй погаси1вши, * и3 движє1ніz пл0ти твоеS

самоtрицaтельнw ўдручи1вши: * мн0гую блгdть въ себЁ водвори1ла є3си2, *
и3 плоды2 прекрaсныхъ добродётелей * ћкоже nв0щка*1 бlгор0днэйшаz
произрасти1ла є3си2: * и3 бжcтвеннагw бlгоухaніz њбонsніе на земли2 въ
животЁ бhвши, * по преставлeніи њ прибэгaющихъ ти2 ўсeрднw гDа
м0лиши, * врачyющи и4хъ душє1вныz и3 тэлє1сныz болBзни. * и3 нaсъ
ўб0гихъ и3 њкаsнныхъ, * спод0би къ бGу бlгопріsтныхъ мlтвъ твои1хъ,
* q! бGоукрaшеннаz.
* цсл реч за воћку сам морао невољно да „измислим“, јер Словени ем што нису много
разликовали воће и поврће, ем што воће као да нису ни јели (осим јабука и оскоруша које су
опевали), а Руси и сада (ваљда услед недостатка изворне речи) користе страну реч за воће:
фрукты; колико је ова умотворина успешна остаје другима да просуде.
1

МЕСЕЦА МАЈА, У 21. ДАН.*2
(С)ПОМЕН ПРЕПОДОБНЕ МАТЕРЕ НАШЕ ЈЕЛЕНЕ, ЧУДОТВОРКЕ
ДЕЧАНСКЕ; У СВЕТУ БИВШЕ ЦАРИЦЕ БУГАРСКЕ АНЕ
[НЕДЕ], КЋЕРИ СВЕТОГ МИЛУТИНА И СЕСТРЕ СВЕТОГ
СТЕФАНА ДЕЧАНСКОГ – КРАЉЕВА СРБСКИХ.*3
НА ВЕЛИКОМ ВЕЧЕРЊУ.
На Господе, завапих ... стихире, глас 5.
Подобан: Преподобни оче ...

М

ати Јелено, достојна славе, * Христа, женика душе твоје, свим
срцем зажелев(ши), * све што је пропад[љ]иво и [на] доле
вуче журно си оставила, * и стазом уском си за Њим следила; *
изобиље царско си за сиромаштво иночко променила, * а
[при]времене насладе за оно што у векове остаје; * уздржањем си
усходила [уз] небеску лествицу, * и уласка с мудрим дев(ојк)ама у
невестник наднебески си се удостојила; * с њима, да и ми не
одоцнимо, моли се, * о! Богоуневешћена.

М

ати Јелено, свехвална, * непрестаним токовима суза твојих
пламен страсти угасив(ши), * и подизања тела твога
самоодречно укротов(ши); * велику благодат си у себи удворила, * и
плодовима прекрасних врлина * као воћка најблагороднија (си)
произрасла: * и божанског миомир(ис)а мирис(ање) на земљи за
живота бив(ши), * по престављењу за оне који ти прибегавају усрдно
Господа молиш, * лечећ(и) им душевне и телесне бол(ест)и. * И нас
убоге и кукавне, * удостој код Бога добро примљених молитава
твојих, * о! Богоукрашена.
* преподобна се помиње у дан тзв. тезоименитства, пошто тачан дан њеног упокојења није
познат. Ако месни епископ или архимандрит Дечанске лавре одреди неки други дан, тада
празновати.
3* писање службе започето 15. авг. 2017. г. састављањем акростиха. Коначна редакција од 29. маја
до 2. јуна 2019. г.; допуна (Икос) 6. јуна 2019. г.
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М

™и є3лeно, прпdбнаz, * въ пещeру дечaнскую t мjра ўтаи1ласz є3си2,
* посреди2 г0ръ и3 пти1цъ нбcныхъ nс0бь всeльшисz, * и3 въ гHрнzz

ќмъ є3ди1но впери1вши: * ћкw голуби1ца нб7опaрнаz крилaми вёры
возлетёла є3си2, * и3 на нб7о бGоwбэщaнное и3звёстнw посади1ласz є3си2: *
жeнскую нeмощь мyжественнw пренебрeгши, * и3 бжcтвенною си1лою
непрестaннw

ўкрэплsема

бhвши,

* ћкw

с™az

с™ор0днагw

к0рене

познaласz є3си2, * и3 дaръ чудотворeніz t гDа пріsла є3си2. * є3г0же моли2, со
ѓгGлы ликyющи, * њ нaсъ ср0дникwвъ твои1хъ, * q! бGомyдрственнаz.
Слaва, глaсъ }:

П

ріиди1те, бlговёрныхъ соб0ри, * похвaлимъ днeсь с™aгw к0рене с™yю
tрaсль, * nв0щку прекрaсную посрeдъ вeрта нeманина процвётшую:

* багрzни1цу цrкую tложи1вшую, * и3 ри1зу смирeніz њдёzвшую: *
тщeтную слaву мірскyю презрёвшую, * бжcтвенную же пaче всёхъ
возлю1бльшую: * ю4же вhну и4щущи, въ дечaнскую п0стницу ўскори2, *
и3дёже затвори1сz и3 безм0лвію вдадeсz, * колэнопреклHнныz мwли1твы
съ тeплыми слезaми растворsющи, * и3 гDу жив0тъ св0й въ попечeніе
предаю1щи: * т0й же пaче всёхъ бeздну смирeніz є3S возвhси, * и3 чудесы6
ди1вными прослaви: * мwльбы2 и3сполнsz и3 споспэшествyz * [съ] люб0вію
совершaющымъ пaмzть є3S.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже.
На стіх0внэ: Слaва, глaсъ ѕ7:

В

сечcтнaz пaмzть прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны возсіsвши, *
сє1рбскаz колBна во с™ы6z хрaмы собирaетъ * возноси1ти бGови

хвалє1ніz и3 молє1ніz: * t с®ца чи1ста и3 ўмA вёрна блгdти просsще, *
душaмъ свои6мъ сп7сeніz и4щуще, * и3 тэлесє1мъ здрaвіz ўмолsюще, * и3
рaдостнw є4й њ гDэ вопію1ще: * рaдуйсz, м™и прпdбнаz, * застyпнице
всёхъ въ ск0рбехъ тS призывaющихъ: * и3 богaтаго въ млcти бGа, * тебE
рaди днeсь преизли1ха прославлsющихъ.
И# нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже.

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы дечaнскіz, въ мірэ: цRцы ѓнны [нeды].
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М

ати Јелено, преподобна, * у пећину Дечанску од света си се
утајила, * посред гора и птица небеских сама се
настанив(ши), * и ка горњем ум једино уперив(ши); * као голубица
небопарна крилима си вере узлетела, * и на небо Богообећано си
[за]сигурно слетела; * женску немоћ мужаствено пренебрегав(ши), *
и Божанском силом непрестано укрепљавана бив(ши); * као
свет(иц)а светородног корена си се обзнанила, * и дар чудотворства
си од Господа примила. * Њега моли, с анђелима ликујућ(и), * за нас
с[уна]роднике твоје * о! Богомудр(аств)ена.
Слава ... глас 8:
одите, благоверних зборови, * похвалимо данас светог корена
свету младицу, * воћку прекрасну усред врта Немањина
процвалу; * која багреницу царску одложи, * и ризу смрења одену; *
[ис]празну славу светску презре, * а Божанску изнад свега заволе; *
њу једнако иштућ(и), у Дечанску испосницу похита, * где се затвори
и безмолвију предаде; * коленопреклоне молитве са топлим сузама
мешајућ(и), * и Господу живот свој у старање предајућ(и); * а Он
изнад свега бездан смирења њеног узвиси, * и чуд(ес)има дивним
прослави; * молбе испуњавајућ(и) и (пот)помажућ(и) * онима који
[с] љубављу врше (с)помен њен.

Х

И сада ... Богородичан, глас исти.
На стиховње: Слава ... глас 6:
вечасни (с)помен преподобне матере наше Јелене засијав(ши),
* Србска поколења у свете храмове сабира * да узнесу Богу
хвале и молења; * од срца чиста и ума верна благодати просећ(и), *
душама својим спасења тражећ(и), * и телима здравља
умољавајућ(и), * и радосно јој у Господу клучић(и): * Радуј се, мати
преподобна, * заступнице свих који те у невољама призивају; * и
богатог у милости Бога, * због тебе данас још више прослављају.

С

И сада ... Богородичан, глас исти.
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Месеца мaја, у 21. дан

Тропaрь џбщій прпdбнэй, глaсъ }:

В

ъ тебЁ, м™и, и3звёстнw сп7сeсz є4же по џбразу, * пріи1мши бо
кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY, * и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти

ќбw пл0ть, прех0дитъ бо: * прилэжaти же њ души2 вeщи безсмeртнэй.
* тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, * прпdбнаz є3лeно, дyхъ тв0й.
И$нъ тропaрь прпdбнэй, глaсъ є7. [Зорaстовъ]:

М

yдрому

т0ржнику

ўпод0биласz

є3си2,

*

земн0е

за

нбcное

и3змэни1вши, * и3 блaго нбcное земн0му предпостaвивши: * с®це

своE п0двигомъ њчи1стивши, * и3 за смирeніе своE блгdть nби1льную t бGа
воспріsвши. * и3 нaмъ, нhнэ прославлsющымъ чcтнyю пaмzть твою2, *
моли2 ў негw2, дародaтелz всёхъ бlги1хъ, * твои1хъ богaтыхъ даровaній, *
q! м™и є3лeно, бGомъ пребогaтаz.

На У$трени.
[Величaніе џбщее прпdбнэй:
тS * прпdбнаz м™и є3лeно, * и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2:
Ўбlжaемъ
* тh бо м0лиши за нaсъ * хrтA, бGа нaшего.]
И#[ли2]: nс0бенное прпdбнэй:
тS * прпdбнаz м™и є3лeно, * въ монaшествэ
Ўбlжaемъ
подвизaющихсz настaвнице, * и3 въ мjрэ пребывaющихъ мlтвеннице.
Pал0мъ и3збрaнный: ТерпS потерпёхъ гDа:
КанHнъ прпdбнэй є3лeнэ, на д7, глaсъ ѕ7,
є3гHже краегранeсіе [въ тропарёхъ]:
Е#лeну дечaнскую пэсносл0вимъ.
Въ бGор0дичнахъ же: [Творeніе:] Зорaстово.*4
Пёснь №. Їрм0съ:
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль по бeзднэ стопaми, * гони1телz
фараHна ви1дz потоплsема, * бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.
* акростих састављен и започето 15. августа 2017. г.

4

Преподобне матере нaше Јелeне, чудотворке Дечaнске, у свету: царице Ане [Нeде].
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Тропар општи преподобној, глас 8:
теби се, мати, [за]сигурно спасе [Бого]ликост, * јер узев(ши)
крст, пошла си за Христом, * и делатно си учила да се презире
тело, јер је пролазно; * а да се брине о души ([с]твари) безмртној. *
Стога се заједно са анђелима радује, * предобна Јелено, дух твој.

У

Други тропар преподобној, глас 5. [Зорастов]:

М

удром трговцу си се уподобила,*5 * земаљско за небеско
променив(ши), * и благо небеско испред земаљског
поставив(ши); * срце своје подвигом очистив(ши), * и за смирење
своје благодат обилну од Бога примив(ши). * И нама, који сада
прослављамо часни (с)помен твој, * моли у Њега, Дародавца свих
добара, * твојих богатих дарова, * о! мати Јелено, Богом пребогата.

НА ЈУТРЕЊУ.
[Величање опште преподобној:

Б

лаженом те зовемо, * преподобна мати Јелено, * и поштујемо
свети (с)помен твој; * јер ти молиш за нас * Христа, Бога
нашег.]
И[ли]: особито преподобној:

Б

лаженом те зовемо, * преподобна мати Јелено, * оних који се у
монаштву подвизавају наставнице, * и оних који у свету
пребивају молитвенице.
Псал(а)м изабрани: Стрпљиво очекивах Господа ...*6
Канон преподобној Јелени, на 4, глас 6,
чији је акростих [у тропарима]:
Јелену Дечанску песмословим(о).
А у богородич(а)нима: [Творење:] Зорастово.
Песма 1. Ирмос:
[Пре]пешачив(ши) по дну [мора] као по копну стопама, Израил, *
гледајућ(и) [про]гонитеља Фараона потопљена, клицаше: * Богу
победн[ич]ку песму појмо.
* ср. Мт. 13,44-46.
* Пс. 39,2.
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лeну прпdбную воспёти, * въ мjрэ въ мaлэ цrтвующую, * въ д0лго

Е#же г0ресть вкушaющую, * хrтE м0й, сл0во ми2 д0брое дaруй.

Л

eгкость и4га хrт0ва всерaдостнw воспріsвши, * вс‰ попечє1ніz сво‰
на него2 возвeргла є3си2, * и3 є3ди1но томy ўгHднымъ [по]ревновaла є3си2.

дeмское

вселeніе

Е#ўгот0васz

и3

бл†гъ

пресмhсленныхъ

наслаждeніе,

*

є4же

бGолю1бцємъ, * и3 тебЁ, м™и, дадeсz ћкw возмeздіе

трудHвъ твои1хъ.

Бчdенъ:

З

аступлeніе держaвное и3 ўтверждeніе њѕлоблsемыхъ, * взбрaннаz и3
преслaвнаz вLчце, * сп7сaй всёхъ призывaющихъ тS.
Пёснь G. Їрм0съ:

Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи, б9е м0й, * вознесhй р0гъ вёрныхъ
твои1хъ, бlже, * и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Н

eманичское бlгор0дное прозzбeніе, * и3 р0да сeрбскагw бGолёпное
ўкрашeніе,

*

пёсньми

бlгохвaльными,

є3лeну

цrтвенную

и3

прпdбную, ўбlжaемъ.
ла є3си2 тёла твоегw2 стр†стнаz воздвиз†ніz, * и3 ўспи1ла є3си2
Ўдручи1
ќмъ заблужд†ющаz взыгр†ніz: * ўедини1вшисz и3 tдaвшисz
п0двигу, постY и3 мlтвэ.

Дтерпёніе: * стезs ти бhша къ бlжeнству прaвды рaди и3згнaнныхъ,

є1нь твои1хъ земнhхъ приск0рбіе, * и3 скорбeй многочи1сленныхъ

* и3 вх0дъ въ цrтвіе дyхомъ ни1щихъ.

Бчdенъ:

§ее бlговолeніе и3 д¦а с™aгw содёйствіе, * тебE, бGоизбрaннаz

Џnтрокови1це, сотвори2

сн7а вселeніемъ: * q! да, * мlтвами твои1ми,

* и3 мы2 бyдемъ nби1телище трbчныz блгdти.
Сэдaленъ, глaсъ д7:
дeжду цrтвенную tложи1вши, * и3 въ п0двизэ ћснw просіsвши: *

Nћкw ѕвэздA свётлэйшаz на нб7си2 возсіsла є3си2, * и3 всю2 поднбcную

свётомъ

твои1мъ

просвэти1ла

є3си2,

*

прпdбнаz

м™и

нaша,

є3лeно

цrтвоимени1таz: * моли1сz њ нaсъ днeсь тS слaвzщихъ, * и3 свётлую
пaмzть твою2 совершaющихъ.

[Двaжды.]

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы дечaнскіz, въ мірэ: цRцы ѓнны [нeды].

Је
Л
Е
З
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лену преподобну да опевам, * која у свету закратко царова, *
а задуго горчину куша, * Христе мој, реч му лепу даруј.

акоћу јарма Христова*7сверадостно прихватив(ши), * све си
бриге своје на Њега пребацила, * и једино си [за] Њему
угодним стремила.
демско насељење и добара над(с)мислених наслађивање, * које
се уготови Богољубцима,*8 * и теби се, мати, даде као плата за
труд(ов)е твоје.
Богородичан:
аштито моћна и утврђење злостављаних, * бор(бе)на и
преславна Владичице, * спасавај све који Те призивају.
Песма 3. Ирмос:

Нема светога, као [што си] Ти, Господе Боже мој; * који си узвисио
рог верних Твојих, Благи, * и утврдио нас на камену исповедања
Твога.

Н
У

емањићки благородни изданак, * и [на]рода србског
боголепни украс, * песмама благохвалним, Јелену царствену и
преподобну, славимо као блажену.
кротила си тела свога страстна подизања, * и успавала си ум
заводећа поигравања; * осамив(ши) се и предав(ши) се
подвигу, посту и молитви.
твојих земаљских тугаљивост, * и невоља многобројних
Дана
трпељивост; * стаза ти бише у блаженство правде ради
прогнаних, * и (у)ход у Царство духом сиромашних.*9 Богородичан:
чево благовољење и Духа Светога садејство, * Тебе, Богоизабрана
Дев[ојч]ице, начини стаништем Сина; * о! да, молитвама твојим,
* и ми постанемо обита[ва]лиште Тројичне благодати.

О

Сједален, глас 4:
дежду царску одложив(ши), * и у подвигу сјајно просијав(ши);
* као звезда најсветлија на небу си засијала, * и сво поднебесје
светлошћу својом (си) обасјала, * преподобна мати наша, Јелено
царскоимен(ит)а; * моли се за нас који те данас славимо, * и светли
(с)помен твој вршимо.
[Два пута.]

О

* ср. Мт. 11,30.
* ср. 1. Кор. 2,9.
9* ср. Мт. 5,10 и 3.
7
8
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Месеца мaја, у 21. дан

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ, глaсъ т0йже:

Р

aдость печaльнымъ и3 tдыхaніе всBмъ скHрбнымъ, * ты2 є3си2, гпcжE
нaша и3 вLчце, * и3 къ бGу бlгопріsтнэйшаz мlтвеннице.
Пёснь д7. Їрм0съ:

Хrт0съ моS си1ла, * бGъ и3 гDь, * чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ
взывaющи, * t смhсла чи1ста њ гDэ прaзднующи.
гЂпетскихъ врeменныхъ и3 грёшныхъ наслаждeній, * ћкоже мwmсeй

Е#премyдрій,

tрeкшисz, * б0лшее богaтство вмэни1ла є3си2 поношeніе

хrт0во и3 страд†ніz, * созерцaющи бGоугот0ванное мздовоздаsніе.

Ч

yдо знамени1тое знaменіе [є4сть] сeстринскіz любвE ко брaту, *
вели1кіz въ жи1зни земнёй, вsщшей же въ нбcнэй: * въ нeйже во

с™hхъ срaдуетесz, * и3 нaсъ, ўмоли1телей вaшихъ млcтивнw посэщaете.
гGльскагw чи1на спод0бльшисz, є3лeно цrтвеннаz, * вс‰ ц†рскіz

Ѓп0чєсти ўмeты вмэни1ла є3си2: * власzни1цу багрzни1цэ превозлю1бльши,

* пещeру же п0стническую цrтэй палaтэ предпочти1вши.

Бчdенъ:

рхaгGльское рaдостное провэщaніе, * и3 мы2 грёшніи, приносsще тебЁ,

Ґдв7о пречcтаz, м0лимъ тS: * не заключи2 t нaсъ, воспэвaющихъ тS,

двє1ри млcрдіz твоегw2.

Пёснь є7. Їрм0съ:
Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, * ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію
њзари2, молю1сz, * тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, * t мрaка
грэх0внагw взывaюща.

Н

е и3мyщи никакjz п0мощи t чlвBкъ, * и3 въ ск0рби своeй
ўединeннаz пребhвши: * на гDа всE ўповaніе своE возложи1ла є3си2,

* и3 в0ли є3гw2 безр0потнw воздалaсz є3си2.

С

yєтнаz и3 вс‰ кр†снаz въ мjрэ сeмъ њстaвльши, * пещeру ўб0гую
стaнъ себЁ и3збрaла є3си2: * и3 мjру скудоyмнаz творsщисz, *

добр0ты и3 мyдрости премjрныz причaстница kви1ласz є3си2.

Преподобне матере нaше Јелeне, чудотворке Дечaнске, у свету: царице Ане [Нeде].
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Слава ... и сада ... Богородичен, глас исти:
адост жалосним и одушак свим невољним, * Ти (је)си, Госпођо
наша и Владичице; * и пред Богом најбоље примљена
молитвенице.

Р

Песма 4. Ирмос:
Христос је моја сила, * Бог и Господ, * часна Црква богољепно поје
кличућ(и), * од (раз)ума чиста у Господу празнујућ(и).
гипатских [при]времених и грешних наслада, * као [и] Мојсеј
премудри, одрекав(ши) се, * [за] веће си богатство сматрала
поругу Христову и страдања, * созерцајућ(и) од Бога припремљену
награду.*10

Е

Ч

удо знаменито знак [је] сестринске љубави према брату, *
велике за живота земног, а још веће за небеског; * у коме се
(међ)у светима (заједно) радујете, * и нас, умолиоце ваше милостиво
походите.

А

нђелског чина удостојив(ши) се, Јелено царствена, * све царске
почасти си [за] трице сматрала; * власеницу више од
багренице узљубив(ши), * а пећину испосничку више од царске
палате ценив(ши).
Богородичан:

А

рханђелски радосни поздрав, * и ми грешни, приносећ(и)
Т(еб)и, Дјево пречиста, молимо Те: * Не затвори пред нама,
који Те опевамо, двери милосрђа Твога.
Песма 5. Ирмос:
Божијом светлошћу Твојом, Благи, * озари душе оних који Ти
јутрњују [с] љубављу, молим се, * да [у]познају Те[бе], Речи Божија,
истинитог Бога, * који дозива из мрака греховнога.

Н
С

емајућ(и) никакве помоћи од људи, * и у невољи својој
усамљена остав(ши); * на Господа си сво поуздање своје
положила, * и вољи (си) се Његовој безроптајно предала.
ујетно и све красно у свету овом напустив(ши), * пећину си
убогу [за] стан[иште] себи из(а)брала; * и свету се скудоумна
чинећ(и), * лепоте си се и мудрости надсветске причасница показала.
* ср. Јевр. 11,25 и 26; 1. Кор. 2,9.

10

Мцcа мaіа, въ к7а-й дeнь
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плею всеизрsдною блaго нбcное пріwбрётши, є3лeно бGомyдраz: *

Кyземн0е ўбHгимъ не раскazвшисz расточи1ла є3си2, * и3 во дв0рэхъ

богатёйшагw во вёкъ всели1ласz є3си2.

С

вёта

бжcтвеннагw

зарsми

Бчdенъ:

њзари1

мz,

дв7о:

*

ћже

зрaкъ

бжcтвенный во чрeвэ твоeмъ вмэсти1вшаz, * и3 тьмY грэх0вную

ржcтв0мъ твои1мъ разслабёвшаz.
Пёснь ѕ7. Їрм0съ:
Житeйское м0ре, воздвизaемое * зрS напaстей бyрею, * къ ти1хому
пристaнищу твоемY * притeкъ, вопію1 ти: * возведи2 t тли2 жив0тъ м0й,
* многомлcтиве.
зникwмъ t вёка и3 скорбsщымъ сострaждущи, * вс‰ г0рєсти на

Ю$земли2

вкуси1ла

є3си2:

*

нhнэ

же

рaдуешисz

на

нб7си2

со

бGовсыновлeнными.

П

реложeніе

с®ца

приснопребывaющему,

твоегw2
*

t

скоропреходsщагw

недоумённое

є4сть

къ

празднолю1бнымъ

чlвёкwмъ: * рaдостнаz же бGослaвzщымъ ѓгGлwмъ, * и4хже ликHмъ по
блгdти причи1слиласz є3си2.
ђльское поучeніе ўслhшавши, * и3 къ повелённому совершeнству

Е#потщи1шисz:

* ни1щымъ и3мёніе своE тaйнw раздалA є3си2,

њжидaющи т0кмw t с®цеви1дца тaйнw воздаsніе.

Т

*

Бчdенъ:

вердhне болёзнующихъ и3 наставлeніе вLчествующихъ, * бцdе, гпcжE
вLчце: * и3сцэли2 ўzзвлeнную дyшу мою2, * и3 ўпрaви ќмъ м0й къ

бGовёдэнію.

П

Кондaкъ, глaсъ G:

устыннолю1бныхъ житіE всёмъ с®цемъ возлю1бльши, * м™и є3лeно
приснослaвнаz: * ћкw бlгоразyмнаz ю4ница * и4гу хrт0ву рaдостнw

припрsгласz є3си2, * вс‰ скHрбнаz въ мjрэ њстaвльши, * и3 т0кмw того2
и4щущи. * тёмже, къ немY дерзновeніе и3мyщи, * молsщисz не престaй *
њ вопію1щихъ ти2: * Рaдуйсz, м™и є3лeно прпdбнаz, * чудотв0рице
дечaнскаz.

Јкосъ:

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы дечaнскіz, въ мірэ: цRцы ѓнны [нeды].
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уповином најизврснијом благо небеско стекав(ши),
Јелено богомудра; * земаљско си убогима не
премишљајућ(и) се раздала, * и у двор(ов)има Најбогатијег (си)
се навек населила.
Богородичан:

К

ветлости божанске зрацима озари ме, Дјево; * Ти која си Зрак
божански у утроби Својој сместила, * и таму греховну
Породом Твојим разслабила.

С

Песма 6. Ирмос:
Животно море гледајућ(и) * узбуркано буром напасти, * [к] тихом
пристаништу Твоме * притекох, и вапијем Ти: * Уздигни из
трулеж(ност)и живот мој, * Многомилостиви.
зницима од века и невољницима састрадавајућ(и), * све си
горчине на земљи искусила; * а сада се радујеш на небесима са
Богоусиновљенима.*11

У
П
Е

ромена срца твога од брзопролазног на вечнотрајуће, *
несхватљива је празнољубним људима; * а радосна Бога
славећим анђелима, * чијим си се ликовима по благодати прибројала.
ванђелску поуку послушав(ши),* 12 * и ка заповеђеном
савршенству похитав(ши);*13 * сиромашнима си имање
своје тајно раздала, * очекујућ(и) само од срцевидца тајно
узвраћање.
Богородичан:

Т

врђаво болујућих и наставо владајућих, * Богородице,
Госпођо Владичице; * исцели рањену душу моју, * и управи
ум мој ка бого[по]знању.
Кондак, глас 3:

П

устинољубних живљење свим срцем узљубив(ши), * мати
Јелено, увек слављена; * као благоразумна јуница * у јарам
Христов радосно си се упрегла, * све што жалости у свету
оставив(ши), * и једино Њега иштућ(и). * Стога, пред Њим смелост
имајућ(и), * да се молиш не престај * за оне који ти кличу: * Радуј се,
мати Јелено преподобна, * чудотворко Дечанска.
Икос:
* ср. Еф. 1,5; Рим. 8,15 и 23 и сл.
* ср. Мт. 19,21.
13* ср. Мт. 5,48 – 6,4; Јевр. 6,1.
11
12
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Б

lгор0діемъ

ўкрaшенную,

*

ѓнну

цrтвенную,

*

бlгоразyміемъ

ўдивлsемую, * и3 въ монaшествэ п0двигомъ просіsвшую, * и3 по

преставлeніи чудесы6 kвлsемую, * и3 р0да хrтіaнскагw враги2 ўстрашaющую,
м™рь нaшу є3лeну прпdбную * нhнэ восхвалsемъ

ћкw настaвницу

монaшествующихъ * и3 застyпницу въ мjрэ пребывaющихъ, * вопію1ще
сицєвaz: * Рaдуйсz, nв0щко вeрта нeманина: * рaдуйсz, tрaсле к0рене
бlгор0дна. * рaдуйсz, гпcжE цrтвоимени1таz: * рaдуйсz, добродётельми
ўкрaшеннаz. * рaдуйсz, смиренномyдріz џбразъ показaвшаz: * рaдуйсz,
ѓгGльскій џбразъ пріsвшаz. * рaдуйсz, молвы2 житeйскіz ўдали1вшаzсz: *
рaдуйсz, чlвёческагw сожи1тельства ўедини1вшаzсz. * рaдуйсz, дечaнскую
лavру њхранsющаz: * рaдуйсz, чудодёйствіи прослaвленнаz. * рaдуйсz,
бlгов0ніе хrт0во kвлsющаz: * рaдуйсz, слaву с™hхъ ўдобрsющаz. *
[Лю1діе:] Рaдуйсz, м™и є3лeно прпdбнаz, * чудотв0рице дечaнскаz.
Сmнаxaрь:
Стіхи2:
Пeрвэй хrтіaнстэй цRи1цэ тезоимeнную,
въ п0двизэ слaвнw просіsвшую,
днeсь достоцrтвеннw съ нeю поминaемъ.
ТэснотY врeменнагw жи1тельства преизли1ха вкуси1вши,

С

широтY присножитіS преиз8oби1льнw ўнаслёдовала є3си2.

іS нaша прпdбнаz м™и є3лeна дечaнскаz [въ мjрэ: ѓнна [нeда]], бЁ дщeрію
с™aгw крaлz сeрбскагw стефaна ќроша вторaгw милути1на и3 крaльицы
ѓнны [тeртеръ], и3 сестр0ю с™aгw крaлz стефaна ќроша трeтіzгw
дечaнскагw, и3 жен0ю б0лгарскагw царS міхаи1ла трeтіzгw ѓсена –

шишма1на. да бы2 њжени1лсz fеодHрою, дщeрію вmзантjйскагw царS

міхаи1ла девsтагw палеол0га, џнъ наси1льнw tгнA ю5 во є3ди1нъ t б0лгарскихъ
монастырeй: послэди1 же тогw2 поражeніz t в0йскы с™aгw крaлz стефaна
дечaнскагw въ брaни при велбyждэ ¤а™л-гw г0да, џна бЁ свобождeнна и3
возвращeнна въ сeрбію, и3дёже вск0рэ постри1жесz пріsвши и4мz є3лeна, ћкоже и3
мнHгіz

t

владётельскагw

р0да

сeрбскагw,

прeжде

и3

п0слэжде

неS.

подвизaшесz, тиховствyющи и3 сокрывaющисz t мjра и3 чlвBкъ, въ дечaнскихъ

Преподобне матере нaше Јелeне, чудотворке Дечaнске, у свету: царице Ане [Нeде].
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Б

лагородношћу украшену, * Ану царствену, * која
благоразумношћу задивљује, * и у монаштву подвигом
просија, * и по престављењу чуд(ес)има се јавља, * и непријатеље
рода хришћанског устрашује, * матер нашу Јелену преподобну *
сада похваљујемо као наставницу оних који монахују * и заштитницу
оних који у свету пребивају, * кличући овако: * Радуј се ,воћко [из]
врта Немањина; * радуј се, младице [од] корена благородна. * Радуј
се, госпођо царскоименита; * радуј се, врлинама украшена. * Радуј се,
јер слику смиреноумља показа; * радуј се, јер анђелски образ прими.
* Радуј се, јер се [од] вреве светске удаљи; * радуј се, јер се [од]
саживота с људима осами. * Радуј се, јер Дечанску лавру чуваш; *
радуј се, чудотворствима прослављена. * Радуј се, јер миомир(ис)
Христов јављаш; * радуј се, јер славу светих улепшаваш. *
[Народ:]
Радуј се, мати Јелено преподобна, * чудотворко Дечанска.
Синаксар:
Стихови:
Првој хришћанској царици истоимену,
у подвигу славно просијалу;
данас достојно царствености с њом (с)помињемо.

О

Тескобу [при]временог живљења (и)сувише искусив(ши),
ширину вечног живота преизобилно си наследила.

ва наша преподобна мати Јелена Дечанска (у свету: Ана – Неда)
би кћи светог краља Србског Стефана Уроша II Милутина и
краљице Ане (Тертер), и сестра светог мученика краља Стефана
Уроша III Дечанског, и жена Бугарског цара Михаила III Асена
– Шишмана. Да би се оженио Теодором, кћерком Византијског
цара Михаила IX Палеолога, он је на силу отера у један од бугарских
манастира; а након његовог пораза од војске св. краља Стефана
Дечанског у битци код Велбужда 1330. године, она би ослобођена и
враћена у Србију, где се убрзо постриже добивши име Јелена, као и
многе из владалачког рода Србског, пре и после ње. Подвизавала се,
тихујући и скривајући се од света и људи, у Дечанским испосницама.

Мцcа мaіа, въ к7а-й дeнь
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п0стницахъ. г0дъ и3 дeнь тоS ўпокоeніz нaмъ не вёдwмы [пeрваz п0лъ д7i-гw
вёка], є3sже м0щи днeсь почивaютъ въ дечaнстэмъ хрaмэ, въ на0сэ при
рaцэ

с™aгw

стефaна

дечaнскагw.

є3гдA

тyрки

¤а¦чв-гw

г0да

хотsху

ўничт0жити дечaнскій монастhрь, t рaки є3S, ћкоже и3 t рaки с™aгw крaлz
стефaна, и3збы2 плaмень tгонsющь напaдающихъ. t є3S вклaдываній, три2
нaмъ вёдwмы: є3S гр0бнаz цRковь прес™hz бцdы въ вeси крушeвэ [мочaрэ] въ
хв0стнэ: монастhрь ўб0жецъ [ржaвецъ] съ цRковію введeніz прес™hz бцdы: и3
монастhрь будисaвцы, при кли1нэ въ мет0хіи, создaнъ є3диноврeменнw
дечaнwмъ. днeсь є4сть мет0хъ пeщьскіz патріaрхіи, и3 бhлъ разорsемь
ґрнаyтами, кот0ріи по рaти ўхищри1ша и3 ўби1ша будисaвческаго їеромонaха
стефaна [пyрича]. въ лю1дехъ и3 монaшествэ почитaетсz вкyпэ со монaхомъ
харітHномъ чернорёчскимъ ћкw новом§никъ, ѓще и3 не служeбнw внесeнъ въ
мцcосл0въ с™hхъ нaшеz цRкве.
То‰ и3 тёхъ мlтвами, гDи ї}се хrтE, б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Пёснь з7. Їрм0съ:
Росодaтельну ќбw пeщь * содёла ѓгGлъ преподHбнымъ nтрокHмъ, *
халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе, * мучи1телz ўвэщA вопи1ти: *
блгcвeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

С

трад†ніz житє1йскаz лёствица ти2 бhша и3звёстнаz въ селє1ніz
небє1снаz, * печaлъ же врeменнаz содёлованіе къ преспёzнію

вёчныz слaвы, * и3 блгcвeніz ўкрёпльшагw тS, бGа nтє1цъ нaшихъ.

Н

еwскyднэй млcти хrт0вэ всS воздaвшисz, * и3 кrтъ є3гw2 на
рaмена рaдостнw взeмши: * въ житeйстэй бyри томY вопіsла

є3си2: * блгcвeнъ є3си2, и3збавлeй мS, б9е nтє1цъ нaшихъ.
дэsніе души2 твоеS свётлое, * и3 пребывaніе со с™hми рaдостное, *

Њмоли2

и3 мнЁ немощствyющему, пою1щему тебE, * бlгоуг0ждшую

бGу и3 nц7Y нaшему.

Бчdенъ:

слаблeніе нaмъ въ нyждахъ * и3 предстaтельство въ ск0рбехъ, бцdе

Њприснодв7о, * защити2 t ѕлодёйствіz врaжіz, * и3 нaсъ вопію1щихъ

ти2: * блгcвeна є3си2, м™и бGа nтє1цъ нaшихъ.

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы дечaнскіz, въ мірэ: цRцы ѓнны [нeды].
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Година и дан њеног упокојења нису нам познати (прва половина 14.
века), а мошти јој данас почивају у Дечанском храму, у наосу поред
гроба св. Стефана Дечанског. Када су Турци 1692. године хтели да
униште Дечански манастир, из њене гробнице, као и из гробнице
светог краља Стефана, изби пламен који отера нападаче. Од њених
задужбина, три су нам познате: њена гробна црква Пресв.
Богородице у селу Крушеву (Мочаре) у Хвосну; манастир Убожац
(Рђавац) са црквом Ваведења Пресв. Богородице; и манастир
Будисавци, код Клине у Метохији, грађен истовремено са Дечанима.
Данас је метох Пећске Патријаршије, и био је разаран од Арнаута,
који су после рата киднаповали и убили Будисавачког јеромонаха
Стефана (Пурића). Међу народом и монаштвом се поштује заједно
са монахом Харитоном Црноречким као новомученик, иако још није
званично унешен у Месецослов светих наше Цркве.
Њеним и њиховим молитвама, Господе Исусе Христе, Боже наш,
помилуј нас. Амин!*14
Песма 7. Ирмос:
Анђео учини да [усијана] пећ * ороси свете младиће, * а заповест
Божија која [с]пали Хајдејце, * мучитеља убеди да [с њима] кличе: *
Благословен [је]си, Боже отаца наших.
традања животна лествица ти беху поуздана у станишта
небеска, * а мука [при]времена припрема за изобиље вечне
славе,*15 * и благословâ Укрепитеља твога, Бога отаца наших.
илости неоскудној Христовој сва се предав(ши), * и крст
Његов на рамена радосно узев(ши); * у животној бури си
[Ње]му клицала: * Благословен [је]си, Избавитељу мој, Боже отаца
наших.
дело душе твоје светло, * и пребивање са светима радосно, *
моли и мени онемоћалом, који певам тебе, * која добро угоди
Богу и Оцу нашем.
Богородичан:
лакшање нам(а) у тескобама * и заступање у невољама,
Богородице Приснодјево, * заштити од злог дејства вражијег, *
и нас који Ти кличемо: * Благословена [је]си, Мајко Бога отаца наших.

С
М
О
О

* при састављању овог Синаксара коришћени текстови са „Википедије“ и сајта Београдског
манастира Ваведења Пресв. Богородице.
15* ср. 2. Кор. 4,17 (у Синодалном преводу на србски).
14
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Месеца мaја, у 21. дан

Пёснь }. Їрм0съ:
И#зъ плaмене преподHбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, * и3 првdнагw жeртву
вод0ю попали1лъ є3си2: * вс‰ бо твори1ши, хrтE, * т0кмw є4же хотёти, *
тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

С

лaву земнyю и3 пристрaстіе бlгорaзумнw tвeргши, * и3 чи1стымъ
ўм0мъ красwты2 небє1сныz созерцaвши: * хrтA нhнэ, м™и,

превозноси1ши во вс‰ вёки.

Л

avра

дечaнскаz

њсновaтелz

не

своегw2,

слaвитсz
*

но

т0чію
и3

тебE,

чудотв0рными
м™и

прпdбнаz,

мощaми
чeстнw

прославлsетъ, * хвaлzщи и3 превозносsщи хrтA во вс‰ вёки.
крє1стныz вс‰ зeмли сє1рбскіz, * бGорaсленными плоды6 бlгочcтіz

Nбlгоукрaшєнныz,

* во бlгознамени1тый днeшній прaздникъ *

прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, * взыгрaйте и3 превозноси1те хrтA во вс‰
вёки.

Бчdенъ:

В

ы6шніz си6лы, вLчце, призирaюще на тS торжествyютъ, * вси1 же
р0ди чlвёчестіи съ ни1ми ликовствyютъ: * нб7озeмнэ превозносsще,

тS преблгcвeнную, во вс‰ вёки.
Пёснь f7. Їрм0съ:
БGа чlвёкwмъ невозм0жнw ви1дэти, * на нег0же не смёютъ чи1ни
ѓгGльстіи взирaти: * тоб0ю бо, всечcтаz, kви1сz чlвёкwмъ сл0во
воплощeнно, * є3г0же величaюще, съ нбcными вHи, тS ўбlжaемъ.

В

и1дz п0двиги и3 слє1зы тво‰, с®цевёдецъ, гDь, * ўтёши тS свои1мъ
похождeніемъ и3 даровa ти блгdть чудотворeніz, * t неsже и3 нaмъ

прославлsющымъ тS щeдрw подaждь, * q м7и млcтію пребогaтаz.
зшeдши t мjра сегw2 стіхjами дви1жимагw, * и3 своб0ждшисz t

И#тsжести

плотскjz и3 молвы2 мірскjz: * въ пещeру ћкw въ зeмлю

њбэтовaнную всели1ласz є3си2, * стzжaвши тиховaтельное пребывaніе.

Преподобне матере нaше Јелeне, чудотворке Дечaнске, у свету: царице Ане [Нeде].
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Песма 8. Ирмос:
Из пламена си светима росу источио, * и жртву (си) праведникову
[с] водом спалио; * јер све што хоћеш, Христе, [Ти] чиниш; * Тебе
преузносимо у све век(ов)е.
лаву земаљску и пристрашће благоразумно одбацив(ши), * и
чистим умом красоте небеске сагледав(ши); * Христа сада,
мати, преузносиш у све векове.

С

Л

авра Дечанска се не слави само чудотворним моштима
оснивача свога, * но и тебе, мати преподобна, часно
прославља, * хвалећ(и) и преузносећ(и) Христа у све векове.
колне све земље Србске, * Богорас(ле)ним плодовима
побожности благоукрашене, * на добрознаменити данашњи
празник * преподбне матере наше Јелене, * узиграјте и преузносите
Христа у све векове.
Богородичан:

О

ишње силе, Владичице, погледајућ(и) на Те торжествују, * а
сви нараштаји људски с њима ликују; * небоземно
преузносећ(и), Тебе Преблагословену, у све векове.

В

Песма 9. Ирмос:
Бога је људима немогуће видети, * и нањ не смеју [ни] чинови
анђелски (по)гледати; * а Тобом, Свечиста, јави се људима Логос
оваплоћени; * Њега величајућ(и), [ми] Те с небеским војскама,
славимо [као] блажену.
идећ(и) подвиге и сузе твоје, Срцезналац, Господ, * утеши те
својим похођењем и дарова ти благодат чудотворства, * од које
и нама који те прослављамо дарежљиво подај, * о! мати милошћу
пребогата.

В

И

зишав(ши) из света овог стихијама [по]кретаног, * и
ослободив(ши) се од муке телесне*16 и вреве светске; * у
пећину си се као у земљу обећану населила, * стекав(ши)
тиховатељно пребивање.
* ср. 1. Кор. 7,28.

16

Мцcа мaіа, въ к7а-й дeнь
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М

lтвами,

постaми

и3

бдBніи

вhну

подвизaющисz,

*

и3

добродётельми свёщникъ св0й трудолю1бнэ ўкрашaющи, м™и

бGорачи1тельнаz,

* съ мyдрыми

дв7ами

бlговрeменнw вшлA є3си2 въ

невёстникъ хrт0въ.

Бчdенъ:

дожди1 ми, пречcтаz, рос0ю блгdти твоеS, * tгонsющи џблаки

ЊтученHсныz t с®ца моегw2: * и3 њблистaй мS свётомъ бGовёдэніz,

* да ћкоже подобaетъ воспэвaю тебE * и3 t тебE р0ждшагосz бGа.
Свэти1ленъ:

П

рпdбныz м™ре нaшеz є3лeны * прaзднество свётлw совершaюще, *
пріиди1те, с™олю1бныхъ совокуплє1ніz, * на торжество2 сошeдшесz, *

ў

бжcтвеннаго

свэтодaтелz

и3спр0симъ:

*

душaмъ

возсіsніz, * и3 сподоблeніz свэтопріsтіz.

П

нaшымъ

є3гw2

Слaва, и3 нhнэ, бчdенъ:

ёсненныхъ пёніе и3 ўнывaющихъ возставлeніе, * ко бlгочcтію
наставлeніе и3 во тьмЁ просвэщeніе, * врагHвъ посрамлeніе и3

немощствyющихъ

ўкрэплeніе:

*

приснодв7о

вLчце,

всегдA

предварsй

величaющихъ тS * и3 и4стинную бцdу воспэвaющихъ тS.
Стіхи1ра [ћже поeтсz на помaзаніи є3лeемъ
t канди1ла на гр0бэ прпdбныz], глaсъ }.
Поd: Q! преслaвнагw чудесE:
видёніz преслaвнагw, * ѓгGлwмъ нбcнымъ ўдиви1тельнагw, *

Q!чlвёкwмъ

же тщесл†внымъ недоумённагw: * дщeрь самодeржца

сeрбскагw милути1на, * и3 бhвшаz б0лгарскаz цRи1ца ѓнна, * tлагaетъ
цrкую порфЂру златоткaнную и3 діади1му би1серную, * њдэвaетъ же ри1зу
монaшескую

и3

власzни1цу

ўб0жескую:

*

тлённое

и3змэнsетъ

за

нетлённое, * и3 врeменное за вёчное: * л0жу брaчную за черт0гъ хrт0въ,
*

слaву

преходsщую

за

слaву

вёчнw

пребывaющую,

*

вэнeцъ

земноцrтвенныz за вэнeцъ нб7оцrтвенныz: * ћкw бlгоразyмнаz дёва
свэти1льникъ св0й є3лeемъ добродётелей ўкраси1вши, * и3 ћкw и3зрsднаz
подви1жница свётлыми побёдами њвэнчaвшисz, * и3 t хrтA

бGа

препрослaвлена бhвши. * того2, q! м™и є3лeно прпdбнаz, * не престaй
молsщи њ душaхъ нaшихъ.

Прпdбныz м™ре нaшеz є3лeны, чудотв0рицы дечaнскіz, въ мірэ: цRцы ѓнны [нeды].
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Мo

литвама,
постовима
и
бдењима
једнако
се
подвизавајућ(и), * и врлинама свећњак свој трудољубиво
украшавајућ(и), мати Богочежњива, * с мудрим дев(ојк)ама си
Богородичан:
благовремено ушла у невестник Христов.*17
киши ми, Пречиста, росом благодати Твоје, *
облаке градоносне од срца мога; * и облистај ме
Бого[по]знања, * да као што приличи опевам Тебе *
Рођенога Бога.

О

одгонећ(и)
светлошћу
и од Тебе
Свјетилан:

П

реподобне матере наше Јелене * празник светло свшавајућ(и),
* ходите, светољубивих сабрања, * на торжество се сабрав(ши),
* у божанског Светлодавца измолимо: * душама нашим Његова
обасјања, * и удостојења примања светлости.
Слава ... и сада ... Богородичан:

П

есникā певање и клонулих подизање, * у побожности
[руко]вођење и у тами просветлење, * непријатељā посрамљење
и онемоћалих укрепљење; * Приснодјево Владичице, свагда заступај
оне који Те величају, * и [као] истиниту Богородицу опевају.
Стихира [која се пева при помазању уљем
из кандила на гробу преподобне], глас 8.
Подобан: О! преславног чуда ...
призора преславног, * анђелима небеским задивљујућег, * а
људима празнославним неразумивог; * кћи самодржца
Србског Милутина, * и бивша Бугарска царица Ана, * одлаже царску
порфиру златоткану и дијадему бисерну, * а одева ризу монашку и
власеницу сиромашку; * пропад[љ]иво мења за непропад[љ]иво, * и
[при]времено за вечно; * постељу брачну за чертог Христов, * славу
пролазну за славу која вечно остаје, * венац царујуће на земаљи за
венац царујуће на небу; * као благоразумна девојка свећњак свој
уљем врлинā украсив(ши), * и као изврсна подвижница светлим се
победама овенчав(ши), * и од Христа Бога препрослављена
чуд(ес)има бив(ши). * Њега, о! мати Јелено преподобна, * не престај
да молиш за душе наше.

О!

* ср. Мт. 25,1-13.

17

нн00ввы
ZККъъ ¤¤ввf
Э.. ©
эллггррaaддЭ
ЉААКК 22001199.. ГГООДД.. УУ ББЕЕООГГРРААДДУУ..
ыйй ССЕЕ~Р~РББЛЛZ
fi7 i7 гг00ддаа ввъъ ббэ
© ННООВВИИ ССРРББЉ

